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       V Čelákovicích dne 17. 12. 2019 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval 

 
 

…………………………………………… 
Mgr. Marek Skalický, radní 

 

 
 

……………………………………………… 
Mgr. Marek Skalický, radní 

 
 
MATERIÁL Č. 2.1 PRO SCHŮZI RADY MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 01/2020 

DNE 07. 01. 2020 

 

 

NOVÝ VODOJEM – AKTUÁLNÍ STAV A POSTUP DALŠÍCH PRACÍ 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

S ohledem na dosluhující stav zemního vodojemu města Čelákovice a také na závěry 

aktuálně předložené pasportizace vodovodu firmou Project ISA s.r.o., předkládám 

radě města shrnutí současného stavu a návrh dalšího postupu ve věci výstavby 

vodojemu nového a zároveň hlavního přivaděče/přívodního vodovodního řadu 

z Vysoké meze. 

Shrnutí současného stavu:  

Město Čelákovice (a zároveň na něj napojené obce Nehvizdy a Mochov) jsou pitnou 

vodou ze 100 % zásobovány z vodního zdroje Káraný, odbočkou z hlavního 

výtlačného řadu mezi Káraným a hl. m. Prahou, v lokalitě jižně od městyse Lázně 

Toušeň, z armaturní stanice na Vysoké mezi. Z Vysoké meze je voda gravitačně 

dopravována přívodním ocelovým potrubím s předpokladem průměru DN 200-300 a 

dále DN 500 do stávajícího zemního vodojemu ve vlastnictví města Čelákovice o 

velikosti 2 x 250 m3. V místě vodojemu je odbočka na zásobovací řad do městyse 

Nehvizdy. Technický stav současného vodojemu, stejně jako přívodního potrubí DN 

200-300 není již zcela uspokojivý a taktéž dle závěrů pasportu vodovodu je nutné je 

v horizontu 5 až 10 let zásadně rekonstruovat, resp. vystavět pro město vodojem nový, 

kapacitnější, včetně rekonstrukce (případně zkapacitnění) přívodního řadu. 

Rada města Čelákovic 

2.1 
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V roce 2005 byla společností Ing. Jaroslav Vítek – PIK, Projektová a inženýrská 

kancelář zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení nového zemního 

vodojemu o kapacitě 2 x 1.700 m3 (zároveň bylo v tomto roce na stavbu vydáno územní 

rozhodnutí) a dále v roce 2008 zpracována stejnou kanceláří projektová dokumentace 

pro stavební řízení přívodního vodovodního řadu o průměru DN 300. Následně byly 

uzavřeny smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s většinou majitelů 

pozemků, přes které trasa přívodního řadu prochází.  

Nový vodojem byl vyprojektován v místě přechodu přívodního potrubí z DN 200-300 

na DN 500, na pozemcích města Čelákovice, v lokalitě s ideálními výškovými 

parametry. Nový přívodní řad DN 300 musel být z důvodu nedohody se dvěma 

vlastníky pozemků nad stávajícím řadem navržen jinou, delší trasou. K projektovým 

dokumentacím se postupně vyjádřilo celkem 24 institucí a dne 25. srpna 2008 bylo 

pravomocně vydáno povolení o provedení stavby vodního díla Městským úřadem 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (stavební povolení). Stavba však zahájena 

nebyla, a tak dva roky po nabytí právní moci, tedy 25. srpna 2010, pozbylo stavební 

povolení platnosti. 

Návrh dalšího postupu:  

S ohledem na neplatnost stavebního povolení je nutné celé řízení pro jeho získání 

opakovat. Zároveň v rámci řízení doporučuji:  

- navázat na již zpracovanou projektovou dokumentaci její aktualizací, tj. 

vybudovat nový zemní vodojem o dané kapacitě v nově projektované lokalitě, 

- nový přívodní řad o průměru DN 300 vést po dohodě s vlastníky pozemků co 

nejkratší trasou, 

- přívodní řad DN 500 (tedy trasu od nového vodojemu až do města) ponechat 

ve stávajícím stavu, 

- ponechat přívodní potrubí DN 200-300 v současné trase a prodat jej městysi 

Nehvizdy, stejně jako prodat městysi Nehvizdy stávající zemní vodojem. Tímto 

dojde k úplnému „osamostatnění se“ v přívodu pitné vody do města bez 

závislosti na odběrech městyse Nehvizdy a zároveň vyřešení případných 

havarijních stavů jak obou přívodních potrubí, tak obou vodojemů, v jejich 

zastupitelnosti,  

- v případě získání stavebního povolení maximálně využít možnosti dotačních 

programů podporujících hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou, jak 

evropských, tak národních. 
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Další postup navrhuji provést v následujících krocích: 

1) jednat se zástupci městyse Nehvizdy (případně i obce Mochov) o společném 

postupu včetně rozdělení finančních nákladů na všechny fáze projektu, 

2) jednat s majiteli pozemků o dohodě pro budoucí břemennou smlouvu pro 

výstavbu přivaděče DN 300, resp. zajistit podpisy břemenných smluv, 

3) zajistit aktualizaci prováděcích projektů – nový zemní vodojem a nový přívodní 

řad DN 300 včetně interního projednání se současným provozovatelem VaK, 

4) zajistit vyjádření všech dotčených institucí k aktualizovaným prováděcím 

projektům, 

5) podat žádost o stavební povolení, resp. o vydání rozhodnutí povolení stavby 

vodního díla, 

6) podat žádost o dotaci na stavbu vodojemu i přivaděče v případě vhodných 

dotačních titulů. 

V další fázi, po zajištění dostatečných finančních prostředků (dotace, rozpočet), zajistit 
výběrové řízení na dodavatele stavby. 
 
Termínově doporučuji zahájit přípravu akce v lednu 2020, celý proces až do fáze 
vydání stavebního povolení časově odhaduji na 1,5 až 2 roky. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Doporučuji schválit usnesení. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Ovlivnění rozpočtu ve fázi podpisu budoucích břemenných smluv, aktualizace 
projektové dokumentace a vlastní výstavby. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
Žádná  
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NÁVRH USNESENÍ 
 
2.1.1 Rada města bere na vědomí aktuální stav ve věci výstavby nového zemního 
vodojemu a souvisejícího přívodního řadu. 
 
2.1.2 Rada města souhlasí s návrhem dalšího postupu přípravy výstavby nového 
zemního vodojemu a souvisejícího přívodního řadu. 
 
2.1.3 Rada města pověřuje Mgr. Marka Skalického koordinací prací příprav 
výstavby nového zemního vodojemu a souvisejícího přívodního řadu. 
 
 
 
 
PŘÍLOHY 
Žádné  
 

 

 

 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost návrhu usnesení 
odpovídá: 

 
 
 

…………………………………………… 
Mgr. Marek Skalický, radní 

 
 
 

……………………………………………… 
Mgr. Jiří Havelka 

právník městského úřadu 
 

 


